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tehetetlen rémületemben. Kevés fogalmam volt az eljövendő irodalmi gondokról,
a szellemi és személyi harcokról, a politikai szándékokról, de a lényeget megér
tettem. 1941-ben, a háború kellős közepén elveszíteni egy Babits Mihályt és vele
együtt a Nyugatot - ezt az irodalomtörténeti, ezt az egzisztenciális ijedelmet tel
jes egészében átéltern. S mert oly halvány sejtelmem volt az irodalom "földi"
mechanizmusáról, gyászom salaktalan volt. A saját Babits-képemet gyászoltam..
Volt abban valami megnyugtató, valami gyermeki biztonság, hogy ott él Babits
Mihály valahol Budapesten. soványari és szenvedőn, hogy cikkeket, verseket küld
míntegy titokban azokhoz a nagyon kevesekhez, akik megértik. Majdnem minden
írásáról úgy éreztem, hogy személyesen szólít meg, engem, a háborúban szorongó,
névtelen diákot, személyesen szólít meg a "Mint különös hírmondó" vagy a "Jónás
könyve" által, s mindig valami nagyon fontosat közöl, amit egész életemre meg
kell jegyeznem. Minden izmomat megfeszítve figyeltem rá, mint aki erejét, korát
meghaladó dolgot művel : egy üldözött szekta titkos vezetőjének tízenetét kell szó
ról szóra a fejébe vésnie. Egy háborús ország sokoldalú gyűlölete kerítette be a
Nyugatot.

A Nyugatnak, ennek a bevett, engedélyezett, legnagyobb tekintélyű folyóirat
nak konspírácíós légköre volt. En mindenesetre lázasan összetartottam vele. A
Nyugat ezt nem tudta. De az mindegy, Sohasem merészkedtem odáig, hogy a
Nyugatnak vagy akár a Magyar Csillagnak egyenesen verset küldjek. Azért mégis
részese voltam az összeesküvésnek. a színvonal összeesküvésének a színvonaltalan
ság ellen, a tisztesség összeesküvésének a tisztességtelenség ellen. S ha megkap
tam a Nyugattól az irodalmi legenda légkörét, a színvonal-igényt, a konsplrácíő iz
galmas rejtjeleit - mindazt, ami a fiatalságnak elemi vágya -, és ha megkap
tam a nagyság-élményt, az ünnepi magasköltészet üzenetét, valamilyen majdnem
fájdalmas feladat-tudatot - mindazt, amit Babits nevével próbáltam körülírni -,
akkor még korántsem merítettem ki az adományok felsorolását. Mert kaptam
valamí egészen mást is, néhány évvel később: megismertem a Nyugat minden
napi arcát.

Ezt a mindennapi arcot Schöpflin Aladár hordozta. Vele a Nyugatnak mintegy
régebbi állapotát ismertem meg, nem a lázasat, nem a háborúst. Ha ugyan volt
valaha a Nyugatnak kevésbé küzdelmes állapota is. Mindenesetre SchöpfIinben
nem volt egy mákszemnyi ünnepélyesség sem. 'Olyan volt, mint egy régimódi táb
labíró, házikabátban. Tudom, ezt már sokan mondták. De mit tegyek: olyan volt.
Volt humora, száraz humora, volt dörmögő hangú, mindjárt-otthonos kedvessége,
volt néhány dugott, girbe-gurba cígarettája a felső zsebében, és volt szűnhetet

len érdeklődése az irodalom, különösen a fiatal irodalom iránt. Hetven éves fejé
vel szinte-szinte jobban ismerte 22-23 éves kortársaímat, mint én magam. Meg
hallhattam tőle én is a híres, schöpflini "Jó"-t, a szédítő dicséret felsőfokát. Es
megtanulhattam tőle nem azt, ami legendás és nagyszabású, hanem ami egyszerű,

természetes, cifrázatlan; az irodalom fogásának halálosan biztos, meaterembert
mozdulatát. Nem kételkedem benne: póztalansága egy életre befolyásolta érzelmi
irodalmi etikettemet.

Es így volt ez jó, így volt ez kerek Megismertem a Nyugattal az irodalmi
ünnepet és az irodalmi köznapot. Kerek örökséget kaptam; ami nem azt jelenti,
hogy folytathatatlant. S azt sem állítom, hogy ez az egyetlen örökségem. Több
felől is örőköltem : gazdag vagyok. De az irodalom fogalmát aNyugattól tanultam;
vele való találkozásom szellemi időszámításom kezdete.

Egyébként semmi személyes közörn nem volt aNyugathoz.

A hivők nem képesek hitüket a hitetlenekkel közös tapasztalatok alapján ki
fejezni. Nem tudnak számot adni maguknak arról, hogy mindaz, amit egy hivő érez, lé
nyegében semmit sem különbözik attól, amit a pogány érez. Mert Isten csak
ugyan mindig aktuális.
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